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Klucz do świata demonów

 

Były  kiedyś  dzieci  w Głoskowie,  które  miały  specjalny dar.  Nie znacie tej  historii?  To

posłuchajcie…

 

Felix szedł przez park i zachowywał się jakby był zwyczajnym dzieciakiem. Lecz on nie

był do końca taki zwykły. On miał DAR. Oznacza to tyle, że widział rzeczy, których inni nie

widzieli,  np.  gobliny,  wróżki,  fauny,  golemy,  centaury,  minotaury,  skrzaty,  nimfy  i  wiele

innych  magicznych  stworzeń.  Dawniej  bardzo  wiele  osób  miało  dar,  lecz  dzisiaj  jest

odwrotnie - tylko niewiele osób go posiada.

Kiedy szedł przez park, nie zauważył niczego zdumiewającego: kilka skrzatów, wróżek

i parę złodziejaszków goblinów, które właśnie obrabowały przechodniów ze wszystkiego, co

było błyszczące. Nagle Felix spostrzegł świetlistą łunę. Natychmiast zadzwonił do swojego

przyjaciela Maxa, który też miał dar. Badanie czegoś samemu było niebezpieczne. 

- Co jest, stary? – odezwał się Max.

- Słuchaj, jestem w parku i zauważyłem dziwną łunę. Trzeba to zbadać – wyjaśnił Felix.

- Mówisz tak od tygodnia, a później okazuje się, że nimfy znów zrobiły nam kawał.

- Tym razem to coś poważnego.

- Spoko, zadzwonię tylko do Miry.

Max się rozłączył. 

Felix, Max i Mira poznali się w szkolnej bibliotece w Głoskowie. Wszyscy mieli dar. Od

tej pory razem zgłębiali  tajemnice magicznego świata.  Max i  Mira przybyli  po dziesięciu

minutach. Max na piechotę, a Mira oczywiście na ulubionych rolkach. 

- Jesteście gotowi? – powiedział Felix.

- Jasne, mam latarkę, scyzoryk, amulety i inne przydatne rzeczy – odrzekł Max.

- Ja też – przytaknęła Mira.

- No to chodźmy – powiedział Felix i ruszyli w stronę niebieskawej łuny.

Gdy  już  byli  dwa  metry  od  źródła  blasku,  Mira  wydała  z  siebie  przerażający  pisk.

Zobaczyli przed sobą leżącą na ziemi, wijącą się postać w podartym ubraniu i potarganych

włosach.

- Co to jest? – spytał Max. – Chyba bardzo stara driada albo człekokształtna żaba.

- Ty dzbanie, przecież to czarownica! – krzyknął Felix – I chyba ma wizję! Słuchajcie!



Istotnie, czarownica miała wizję. W zastraszającym tempie wyrzucała z siebie słowa: 

- Nadejdą dni ognia i zniszczenia, demony na wolności, Lorgard Straszliwy szaleje, trzeba

znaleźć klucz.

- Uciekajmy! Za chwilę się obudzi – ostrzegła Mira i wszyscy pobiegli.

Kiedy już znaleźli się w bezpiecznej odległości, Max zawołał:

- Rany! O czym ona mówiła?

- Mnie się wydaje, że ktoś wykradł klucz do świata demonów i teraz mogą one wydostać

się na zewnątrz na czele z Lorgardem Straszliwym. To dziwne, bo przecież strażnicy Zakonu

Słonecznej Bramy pilnują przejścia! – zdziwił się Felix.

- W takim razie dzwonię do taty – powiedział Max. – Przecież należy do strażników. Oni

powinni strzec połączenia między światami ludzi i demonów.

Max wybrał numer i zadzwonił:

- Tato?

- Witaj, Max! Chodzi o cos ważnego?

- No bo ableblub balanamu!

- Synu, czy się dobrze czujesz?

- Tak, tylko nalmuka banello welnik!

- Wiesz co, nie rozumiem cię. Może powiesz mi o tym, jak wrócisz do domu?

- Dobrze, to pa – Max się rozłączył. – Nic nie rozumiem. Dlaczego nie mogłem mu o tym

powiedzieć?!

- Pewnie wizja, którą usłyszeliśmy jest zaklęta – wyjaśniła Mira. – Nie możemy jej nikomu

powtórzyć.

- Czyli musimy znaleźć klucz na własną rękę – podsumował Felix.

- Ciekawe, kto odważyłby się ukraść klucz do świata demonów i otworzyć przejście? –

zastanawiał się Max.

-  Oj,  ja  już  wiem,  kto  –  odpowiedziała  Mira.  –  Goblin  Zakapior!  Pewnie  demony

go przekupiły!

- Skoro tak, proponuję poszukać w Upadłym Lesie, w końcu tam ma swoją kryjówkę –

zaproponował Felix. 

- Dobrze, ale robi się późno. Lepiej się z tym prześpijmy – zaproponował Max i wszyscy

rozeszli się do swoich domów. 

Poranek  zapowiadał  się  pięknie.  Kiedy  Felix  wstał,  słońce  świeciło  jasno,  drzewa  się

zieleniły, jakby świat nie spodziewał się, że zaraz może przestać istnieć. Felix się martwił.



Na znalezienie  klucza  mieli  tylko  jeden  dzień,  po  tym  czasie  demony  będą  mogły  się

wydostać. 

- No nic, trzeba wstać – pomyślał Felix i zszedł na dół na śniadanie. 

Droga do skraju Upadłego Lasu przebiegała Felixowi bez przeszkód. Kiedy wszyscy już

się zebrali, Mira powiedziała:

- Skoro wiemy, że klucz jest gdzieś w Upadłym Lesie, powinniśmy się rozdzielić. Każdy

z nas pójdzie w inną stronę. Tak będzie szybciej.

- Zgoda! – potwierdzili chłopcy i każdy ruszył w swoją stronę. 

Upadły Las był przepiękny. Felix nie wiedział nawet, skąd wzięła się ta nazwa. Przecież

nie miała sensu. W lesie było pełno potężnych dębów, mieniących się jaskrawymi kolorami

polan i dostarczających orzechy leszczyn. Nagle wpadł na znajomego satyra Hirona. 

- Cześć – powiedział Felix.

- Witaj! – odparł Hiron.

- Widziałeś może, jak goblin Zakapior gdzieś coś chował? – zapytał Felix bez zbędnych

wstępów.

- Tak, na mglistych bagniskach w jamie trolla Czachogrzmota. A czy ty widziałeś gdzieś

kilku goblinów taszczących mój telewizor? Banda tych przebrzydłych złodziei zabrała mój

nowy nabytek. Ten, który przyniosłeś ze śmietnika sąsiada!

- Nie, ale dzięki za informacje. Żegnaj! – pożegnał się Felix i obaj poszli w swoje strony.

Sprawa zaczęła się komplikować. Na mglistych bagniskach roiło się od golemów. Troll

Czachogrzmot  był  głupi,  ale  bardzo  niebezpieczny.  Fenix  zadzwonił  szybko  do  swoich

towarzyszy  i  przekazał  im,  żeby  się  spotkali  przy  grocie  Czachogrzmota.  Oboje

odpowiedzieli, że za chwilę będą i już po chwili rozmyślali, jak się tam dostać. Sprawa nie

należała do prostych, ponieważ wejścia strzegł troll Czachogrzmot chroniący swojego skarbu.

W dodatku, w pobliżu roiło się od goblinów.

- Trzeba się jakoś zakraść , by nie obudzić Czachogrzmota – powiedział Felix.

- Zgoda, no to zaczynajmy – odrzekła reszta drużyny.

Już prawie doszli do groty ze skarbami, gdy Max niechcący potrącił kamyk. Nagle dał się

słyszeć tajemniczy ryk i głos:

- Czachogrzmot grzmocić człowieki! Skarb być Czachogrzmota!

- O, nie! Obudził się! – krzyknął Felix i wszyscy rzucili się do wyjścia, lecz Czachogrzmot

był szybszy i zagrodził im drogę.

- Teraz wy być zmiażdżeni, bo chcieć zabrać skarb!

- Nie, my nie chcemy zabrać skarbu, lecz klucz, który ktoś tu podrzucił! – krzyknęła Mira.



- Wy nie po skarb?

- Nie!

- W taki razie ja dać wam klucz – powiedział troll i dał im mały, złoty kluczyk.

- Dziękujemy – odpowiedziały dzieci i od razu pobiegły przed siebie.

Gdy już były na skraju lasu, Max powiedział:

- Szybko na boisko! Tam jest najbliższy portal do przejścia! – i drużyna pobiegła w stronę

boiska.

Gdy już dotarli na miejsce, szybko się teleportowali i po chwili znaleźli się w strażnicy

Zakonu Słonecznej Bramy. Chyłkiem przemknęli przez stajnię gryfów, czyli pół orłów, pół

lwów i przez kilka następnych pomieszczeń. Już myśleli, że dotrą na miejsce bez przeszkód,

gdy nagle jak spod ziemi wyrósł przed nimi pomocnik głównego strażnika.

-  O,  nie!  –  pomyślał  Felix,  a  jego  obawy były  słuszne.  Pomocnik  ów był  strasznym

kapusiem i pilnie strzegł, by nikt niepowołany nie przebywał w strażnicy.

- A co wy tu robicie? – zdziwił się pomocnik.

- My…. – zaczął niepewnie Max.

- My przyszliśmy powiedzieć głównemu strażnikowi, że ostatnio świetnie się sprawujesz -

dokończył Felix.

- A skoro tak, to przechodźcie.

Gdy tylko pomocnik ich przepuścił,  pobiegli  do pomieszczenia z  przejściem. Przejście

faktycznie było otwarte. Aż dziw, że nikt tego wcześniej nie zauważył. Na szczęście demony

nie zdążyły się wydostać. Potrzebowały pełni, by uzyskać maksimum swojej mocy i przejść

przez ledwo uchylone przejście, a pełnia była właśnie dzisiaj. Felix wyjął klucz z kieszeni

i zapytał:

- Gotowi?

- Gotowi! - odpowiedzieli Max i Mira, po czym razem przekręcili klucz. 

I tak skończyły się ich wszystkie problemy. Światu przestała już zagrażać horda demonów

z Lorgardem Straszliwym na czele. To było ich ciche zwycięstwo i tylko oni wiedzieli, jakie

niebezpieczeństwo czyhało na świat,  który  znają.  Po wyczerpującej  akcji  mogli  powrócić

w zacisze  ulubionej,  szkolnej  biblioteki,  gdzie  ich  wyobraźnię  czekały  nowe,  fascynujące

przygody. 

 


